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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN 
  

PROCES – VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului județean Prahova 

din data de 30 martie 2019, ora 09:00 
 

 La ședința Consiliului județean, convocată prin dispoziția nr. 102 din 

25.03.2019, a președintelui Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 35 

consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, 

Ardeleanu Vasile, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Cristian, 

Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Gâlcă Adrian, Ilie Mihai Viorel, Ionică 

Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga 

Gheorghe, Necula Gheorghe, Nică Justinian Feodor, Nistor Marian Tudor, Papuc 

Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, 

Răducanu Nicușor, Soiu Mihail Iulian, Sprîncenatu Nicoleta, Stoian Sorin George, 

Toma Horia Victor, Tomoșoiu Adrian, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și Viter 

David Andrei. 

 A lipsit domnul consilier județean Sepși Daniel.  

 La ședința Consiliului județean a participat, de drept, doamna Hermina Adi 

Bîgiu, secretarul județului Prahova. 

 De asemenea, la ședința Consiliului județean, au participat următorii invitați: 

dna Fabioara Ionescu, administratorul public - Consiliul județean Prahova; dna Alina 

Georgiana Tincă, directorul executiv al Direcției juridic contencios și administrație 

publică; dna Maria Dovîncă, directorul executiv al Direcției economice; dna Livia 

Barbălată, directorul executiv al Direcției patrimoniu; dl Robert Adrian Stănescu, 

directorul executiv al Direcției servicii și achiziții publice; dl Marius Constantin 

Nicolae, directorul executiv al Direcției proiecte cu finanțare externă; dna Eliza Grecu, 

directorul executiv adjunct al Direcției economice; dna Elena Ion, șeful Serviciului 

resurse umane; dl Viorel Călin, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Prahova; dna Marinela Peneș, managerul Muzeului 

Județean de Istorie și Arheologie Prahova; dl Daniel Banu, șeful Serviciului Public 

Județean Salvamont Prahova și reprezentanții presei. 

 La ședința Consiliului județean au mai luat parte: dna Daniela Găvan, șeful 

Serviciului buget și creanțe din cadrul Direcției economice; dna Iuliana Cristina Mircea, 

șeful Serviciului proiectare din cadrul Direcției tehnice; dl Alexandru Andron, șeful 

Serviciului transport din cadrul Direcției servicii și achiziții publice; dl Florea Matache, 

directorul economic al Societății ,,Hidro Prahova” S.A.; dna Camelia Tănase, șeful 

Serviciului resurse umane din cadrul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie 

Prahova și dl Florian Ilie, membru USR Prahova. 

 

  Dl Bogdan Andrei Toader 

  Bună dimineața, stimați colegi! 

  Vă rog frumos, haideți să ne ridicăm pentru Imnul de stat! 
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X 

 

X                           X 

 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Vă mulțumesc foarte mult! 

 În primul rând, aș vrea să vă anunț că avem o prezență de 36 de consilieri 

județeni, din 37.  

 Se pare că a fost totuși o alegere bună să convocăm această ședință în această 

dată, chiar dacă este vorba de o zi de sâmbătă. Mulțumesc tuturor care au dat curs 

convocării!  

 Mi-aș fi dorit foarte mult să avem încă două proiecte pe ordinea de zi, astăzi. În 

primul rând, proiectul legat de centrala termoelectrică de la Brazi. Din păcate, proiectul 

de hotărâre adoptat în ședința Consiliului local nu a ajuns din partea municipiului. Din 

acest motiv, nu avem cum să punem în discuție acest proiect.  

 Mi-aș fi dorit foarte mult să avem și repartizarea cotei de 7,5%. În urma mai 

multor discuții pe care le-am avut cu edilii unităților administrativ - teritoriale din 

Prahova, au fost câteva probleme legate de încadrarea la venituri proprii a 

parteneriatelor, a asocierilor cu localitățile, cum cred că și dumneavoastră bine 

cunoașteți acest lucru, iar propunerea pe care am făcut-o către dumnealor, a fost să 

așteptăm toate cifrele și să vedem execuția bugetului, iar noi să venim cu acea cotă în 

completarea veniturilor proprii, acolo unde nu vor reuși să-și asigure funcționarea. Va fi 

o discuție. Eu cred că într-o lună, o lună și jumătate, vom vedea clar care sunt 

problemele efective. Am rugat colegii să trimită către Ministerul Finanțelor Publice o 

adresă, prin care să explicăm situația deosebită de la nivelul județului. Am rugat, de 

asemenea, pe ministrul Orlando Teodorovici să ne primească într-o audiență, atât pe 

noi, cât și pe cei de la Finanțele Prahova și mai mulți reprezentanți ai UAT-urilor, să 

discutăm această speță deosebită. Sperăm s-o reglăm și sperăm să nu avem probleme cu 

localitățile, în ceea ce privește funcționarea.  

 Din păcate, aceste două proiecte nu se regăsesc astăzi pe ordinea de zi. 

 Pentru proiectul ordinii de zi, așa cum v-a fost transmis spre consultare, avem o 

singură modificare - numărul 15. Dumneavoastră cred că ați avut 14 proiecte pe ordinea 

de zi transmisă.  

 Ați văzut și proiectul numărul 15. Bun. 

 Atunci, vă propun să scoatem punctul nr. 2 și punctul nr. 9 - organigrama 

noastră. 

 Doamna...! 

 

 Dna Elena Ion 

Nu a sosit avizul de la ANFP. Nu sunt probleme, dar dumnealor au 30 de zile la 

dispoziție și au spus să așteptăm. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Fără aviz nu se poate lua în discuție. 

Față de proiectul inițial care v-a fost transmis, vă propun retragerea 

următoarelor puncte: punctul nr. 2 și punctul nr. 9.  

Haideți mai întâi să le discutăm pe acestea două! Sunteți de acord cu retragerea 

acestor două puncte de pe ordinea de zi inițială? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru” retragerea 

proiectelor de hotărâre nr. 2 și nr. 9 de pe ordinea de zi.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc!  

Și suplimentarea ordinii de zi cu proiectul nr. 15 - ,,Proiect de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii nr. 18/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019”.   

Este vorba? Doamna Găvan! Cei 3 lei? 

 

Dna Daniela Găvan 

Ne-au transmis cei de la Finanțe că au greșit la cota de 17,5, din rotunjiri, și 

suma este mai mică cu 3000 lei și atunci modificăm valoarea totală și eventual… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu acest punct? Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru” 

suplimentarea ordinii de zi. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Și acum, proiectul ordinii de zi în integralitatea lui. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Unanimitate.  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”, cu 

următoarea ordine de zi:   

1. Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Prahova din data de 28 februarie 2019. 

 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri 

aflate în domeniul public al Județului Prahova - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 3. Proiect de hotărâre privind pregătirea și promovarea proiectului ,,Prevenirea 

separării copilului de familia naturală” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 
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președintele Consiliului județean Prahova, de doamnele consilier județean Mihaela 

Carmen Dumitru și Simona David și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, 

David-Andrei Viter și Cristian Popescu.  

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 151/2007 a Consiliului 

județean Prahova referitoare la atribuirea în folosință gratuită a unor spații Asociației 

Comunelor din România - Filiala Prahova, în imobilul proprietate publică a județului 

Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații 

Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în imobilul proprietate publică a 

județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații 

Alianței Franceze Ploiești, în imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în 

municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4 - inițiat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizați aferenți obiectivului de investiții „Construire clădire Școala Gimnazială 

Specială nr. 1 Ploiești” - rest de executat - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, 

președintele Consiliului județean Prahova. 

 8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova - inițiat de 

domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții 

pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova.  

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii și cuantumul indemnizațiilor 

de periculozitate acordate membrilor Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, 

pentru participarea la activități de patrulare și de salvare în munți - inițiat de domnul 

Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și de domnii 

consilieri județeni Rareș Dan Enescu, Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică 

și Dorin Tudora. 

 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Prahova nr. 9/30.01.2019 privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

transportului public județean de persoane prin curse regulate cuprinse în Programul 

județean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze pentru perioada 

01.01.2014 - 02.12.2019 - inițiat de doamna Ludmila Sfîrloagă, vicepreședinte al 

Consiliului Județean Prahova. 

 12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean 

Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Hidro Prahova” S.A. pentru 

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan 

Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova. 

 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 18/2019 privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 
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bugetului de stat pe anul 2019 - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele 

Consiliului județean Prahova.  

 14. Diverse. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă mulțumesc foarte mult! 

Primul punct la ordinea de zi este - ,,Aprobarea Procesului - Verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Prahova din data de 28 februarie 2019”. 

Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? 

Împotrivă? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Mulțumesc foarte mult! 

  Proiectul nr. 2, cu acordul și votul dumneavoastră, a fost retras de pe ordinea de 

zi. 

           Proiectul nr. 3 (devenit 2) - vă anunț că este un proiect cu două treimi - 

,,Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în 

domeniul public al Județului Prahova”. 

  Vă rog, doamna Barbălată! 
 

  Dna Livia Barbălată 

 Este vorba de actualizarea valorilor de inventar în urma unor reevaluări 

efectuate, la capitolul drumuri și clădiri. 
 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Este vorba de acea evaluare, la trei ani de zile, obligatorie, astfel încât... 

 Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

          Proiectul nr. 4 (devenit 3) - ,,Proiect de hotărâre privind pregătirea și 

promovarea proiectului ,,Prevenirea separării copilului de familia naturală” - inițiat de 

subsemnatul și de doamnele consilier județean Mihaela Carmen Dumitru și Simona 

David și de domnii consilieri județeni Gheorghe Neaga, David Andrei  Viter și Cristian 

Popescu.  

 Domnul director de la D.G.A.S.P.C., vă rog! 

 Vă menționez doar că este pregătirea și promovarea, deci este începutul. 
 

Dl Viorel Călin 

Este un proiect prin care ne propunem să prevenim instituționalizarea copiilor. 

Practic, acești bani pe care îi vom obține, este vorba de o valoare maximă de 1 300 000 
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de euro, cu o contribuție proprie de 2%, ne vor ajuta, ca atunci când identificăm copii 

care sunt în situația de a intra în sistemul de protecție, să le găsim niște soluții, niște 

ajutoare financiare familiilor, să-i ajutăm să creeze condițiile necesare, ca să nu-i mai 

luăm noi să-i ducem la centrele de plasament. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

De fapt, încercăm prevenirea. 

 

Dl Viorel Călin 

Prevenirea, da.  

Linia de finanțare este deschisă până pe data de 15.06.2019. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Considerați că avem destul timp să depunem proiectul? 

 

 Dl Viorel Călin 

 Este vorba aici de lucrări de infrastructură, avem totul pregătit, o să-l depunem, 

dacă dumneavoastră sunteți de acord. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc! 

 Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la 

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

           Mulțumesc foarte mult!  

 Proiectul nr. 5 (devenit 4) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

nr. 151/2007 a Consiliului județean Prahova referitoare la atribuirea în folosință gratuită 

a unor spații Asociației Comunelor din România - Filiala Prahova, în imobilul 

proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii 

nr. 2 - 4”. 

 Este vorba de o încăpere la etajul opt, din ce știu eu. 

 

  Dna Livia Barbălată 

 Dânșii aveau un spațiu la etajul 8 și au solicitat suplimentarea cu încă cinci 

spații, ca urmare a angajării mai multor persoane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte... 

 

Dna Livia Barbălată 

Vor șase spații. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Din datele pe care le am la cunoștință în acest moment, ar fi vorba de mai mulți 

auditori care s-au angajat în ultima perioadă la A.Co.R. Acești auditori au rolul de a 

verifica situațiile financiare ale primăriilor, înainte de sosirea Curții de Conturi.  

Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la 

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 6 (devenit 5) - ,,Proiect de hotărâre privind atribuirea gratuită a 

unor spații Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în imobilul proprietate 

publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2 - 4”. 

Doamna Barbălată! 

 

Dna Livia Barbălată 

Agenția avea un spațiu la etajul 6 și ca urmare a înființării ei și angajării 

salariaților, li se dau șase spații la etajul trei. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Sunt prognozați a fi 15 salariați, normal că au nevoie și de un spațiu mai 

generos. 

 

Dna Livia Barbălată 

Renunță la etajul 6. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Bineînțeles. Ei doresc spații la etajul 3 în acest moment, acolo unde Primăria 

municipiului Ploiești a eliberat de curând spațiile.  

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Mulțumesc foarte mult! 

 Proiectul nr. 7 (devenit 6), de asemenea proiect cu două treimi - ,,Proiect de 

hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unor spații Alianței Franceze, în 

imobilul proprietate publică a județului Prahova, situat în municipiul Ploiești, B-dul 

Republicii nr. 2 - 4”. 

 Aici aș vrea să fac un comentariu: este vorba de o promisiune făcută încă de 

anul trecut către Alianța Franceză, care își desfășoară acum activitatea într-un imobil al 

Primăriei municipiului, din ce țin eu minte, un imobil lângă Liceul Mihai Viteazul... 

 Poftim? 
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 Dl Horia Victor Toma 

 Strada Cooperației. 

 

 Dl Bogdan Andrei Toader 

 Exact. Spațiul nu a mai fost renovat de foarte mult timp și au dorit un spațiu la 

parter, întrucât vor lucra cu foarte mulți elevi și noi ne-am gândit să le oferim fostul 

spațiu... 

 

  Dna Livia Barbălată 

 Spațiul de la intrarea G, trei camere. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Intrarea G. Trei camere. 

Dacă sunt comentarii la acest punct? Domnul Ciolac, domnul Ionică? Nu? 

Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 8 (devenit 7) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Construire clădire 

Școala Gimnazială Specială nr. 1 Ploiești” - rest de executat -”. 

Aici aș vrea să fac câteva comentarii, așa cum v-am relatat la sfârșitul ședinței 

precedente, Școala Specială nr. 1, în locația ei actuală - vă poate spune doamna 

Popovici mai multe despre condițiile de acolo… 

 Am ajuns în anul 2015, când datorită finanțării de la Ministerul Dezvoltării, 

prin Programul Național Dezvoltare Locală 1, am demarat procedura de achiziție, s-a 

adjudecat, s-a demarat execuția - din păcate constructorul nu a putut face față cerințelor 

- s-a executat 7% din lucrare și Direcția de patrimoniu, urmare a mai multor tergiversări 

din partea constructorului, în decursul a șapte luni de zile chiar, a solicitat rezilierea.  

S-a făcut rezilierea, s-a trecut la expertizarea lucrărilor deja executate, s-a 

constatat restul de executat și bineînțeles că în acel moment a trebuit actualizat devizul. 

De la 4,5 milioane cât era devizul inițial, Direcția tehnică a ajuns la o valoare de... 

 

Dna Cristina Iuliana Mircea 

Era 8 milioane. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Era 7,6 milioane acum o lună și jumătate.  
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Dna Iuliana Cristina Mircea 

Proiectantul, după ce am verificat împreună cu el prețurile unitare la materiale, 

creșterea prețurilor la materiale, la manoperă și de asemenea la dotări, am ajuns la 

concluzia că aceasta este o valoare mult mai corectă - de 8,1 milioane, este o valoare pe 

metru pătrat de construire, care nu este neobișnuită pentru acest tip de construcții, ca 

valoare de piață, de execuție, și o susținem. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Câți metri pătrați sunt? - Că ați spus că este o valoare de piață la metru pătrat. 

 

Dna Iuliana Cristina Mircea 

Suprafața construită este de 1200 metri pătrați și construită-desfășurată 2150, cu 

o suprafață utilă de 1760 metri pătrați. Deci, o suprafață destul de mare. În afară de 

acest lucru, dotările pentru Școala Specială sunt destul de importante. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Domnul Dumitru întreabă cât iese pe metru?  

 

Dl Eugen Ionică 

400 euro. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

400 euro nu este mult, să știți că nu este mult. 400 euro chiar nu este mult.   

Prețul de construire la blocuri să știți că este cu totul altul: este undeva între 300, 

dacă vorbim despre ANL este trei sute și ceva și până la preț de 500, dacă vorbim de 

blocuri particulare.  

Și aici vorbim și de niște dotări speciale, pentru că totuși vorbim de școală. 

Mulțumim foarte mult doamnă! 

Dacă sunt alte comentarii, întrebări? Vă rog! 
 

Dl Nicușor Răducanu 

Domnule președinte, urgentați pentru că s-ar putea să crească la 12! 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Tocmai din acest motiv îmi doresc să urgentăm procedura de achiziție, să avem 

un constructor care să execute. Vă spun foarte clar: frica este să pierdem și acei 4,5 

milioane, veniți de la Ministerul Dezvoltării. 

Pentru că noi am reușit și am prelungit cu doi ani de zile contractul inițial care ar 

fi trebuit să se încheie anul trecut.  

Vă rog, domnul Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru 

Cumva legat de acest proiect, voiam să întreb ce soluții sunt pentru proiectele pe 

fonduri europene, având în vedere creșterea salarială de la 01 ianuarie, care a mărit 
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considerabil costurile cu forța de muncă, iar valoarea proiectelor europene nu se poate 

modifica după cum știm și sunt foarte multe comune în situații în care au accesat anul 

trecut proiecte pe fonduri europene și se găsesc acum în situația... Și eu am fost întrebat 

ce variante pot avea...  

  

Dl Bogdan Andrei Toader 

În urma lui 114. 
 

Dl Cristian Dumitru  

Exact. 
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vă pot da un răspuns foarte clar pentru trei spețe.  

V-aș face o scurtă relatare. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Ministerul 

de Finanțe pe tema bugetelor, le-am adresat întrebarea: ce vor face aceste primării care 

abia au bani de funcționare, apoi să mai și cofinanțeze diversele lucrări deja contractate? 

Și au spus în felul următor: pentru ce înseamnă Programul Național de Dezvoltare 

Locală - PNDL-ul, cei care vor trebui să modifice manopera, vor trebui să facă un rest 

de executat la manoperă în următorul fel: dacă au avut 5 mii de ore de manoperă, cu un 

preț, 13-14 sau 15 lei, nu contează, cu ce s-a licitat și acum trebuie să se ducă la 17,5, 

trebuie să facă calculul câte ore de manoperă au rămas de executat. Să spunem 500, 

înmulțit cu 17,5, scad ce s-a licitat, pe diferența de sumă se va face un act adițional și se 

vor adresa către Ministerul Dezvoltării.  

Și acum prima variantă: dacă există economii în urma licitației, față de 

contractul semnat cu MDRAP, pentru că de obicei există, se vor achita aceste acte 

adiționale din acea economie, dacă nu, se vor duce către Ministerul de Finanțe, care va 

veni să plătească. 

Pentru fonduri europene, doamna Rovana Plumb, pentru că era și dumneaei la 

discuție, a spus că va găsi o variantă să nu intre pe neeligibile, pentru că atunci vă dați 

seama, aceasta ar fi problema semnalată de către cei care v-au adresat întrebarea și se va 

găsi sigur, împreună cu Ministerul de Finanțe această variantă ca Ministerul să preia 

aceste diferențe. Pentru că, vă dați seama, dacă proiectul respectiv are o sumă foarte 

mare, cum ar fi canalizarea la Berceni, v-am dat un exemplu sau vorbim despre 

asfaltarea de la Mizil, diferența pe 114 poate însemna chiar și 2 milioane lei - o sumă 

destul de mare. Dar se vor găsi variante.  

Vă rog, domnule Dumitru! 

 

Dl Cristian Dumitru  

Singura rugăminte era să puteți și să putem să urgentăm cât mai repede, pentru 

că sunt unele proiecte care au termene.  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Vor veni cu astfel de precizări într-o ședință de guvern, săptămâna viitoare.  
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Deja primarii au primit o adresă în ceea ce privește PNDL-ul. Exact cum v-am și 

spus, pentru partea de economii și pentru adresare. În cea mai rea și cea mai grea 

variantă, s-a luat în vedere că noi, Consiliul județean, prin cota de 7,5%, pentru că 

tocmai de asta nu am vrut să o și repartizez acum, va trebui să vedem ce primării vor 

avea probleme, să intervenim, să ajustăm acolo unde e cazul - în cea mai rea variantă, 

dacă nu se întrezărește o alta în cadrul Ministerului. 

Vă supun la vot acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 9 l-am retras. 

Proiectul nr. 10 (devenit 8) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Prahova”.  

Domnul director, doamna Nușa! 

Mi-ar plăcea ca domnul director să spună ce modificări... 

 

Dl Viorel Călin  

Sunt efectiv din decembrie, când am modificat ultima oară organigrama și statul 

de funcții. Promovările care s-au făcut sau transformarea de posturi vacante - care au 

fost scoase la concurs și nu au fost ocupate. Nu s-a modificat ca număr efectiv nimic. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Atunci, am o întrebare: ați transformat un post, din superior în inferior sau din 

inferior în superior? 

 

Dl Viorel Călin  

Așa în general, dar numai în posturi pe specialitate. De exemplu, am scos post 

de medic primar la concurs, nu s-a prezentat nimeni și avem nevoie și l-am transformat 

în medic specialist - cam în sensul acesta. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Deci din superior în inferior. 

Mi se pare foarte ciudat - dacă îmi permiteți, pentru că acum salariile și la 

dumneavoastră, ca în tot sistemul, sunt atractive, ca să nu spunem altfel. 

 

Dl Viorel Călin  

De exemplu, un post de medic psihiatru-pediatru - așa ceva nu prea... 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu mă înșală pe mine memoria, psihiatru-pediatru găsiți la Voila - au trei.  

 

Dl Viorel Călin  

Cei de acolo nu prea vor să vină la noi. Mă rog, încercăm și varianta asta... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dacă nu mă înșel, chiar directoarea Spitalului Voila este psihiatru-pediatru. 

 

Dl Viorel Călin  

Da, dar acolo câștigă bani mai mulți...  

 

Dl Eugen Ionică  

E diferență de încadrare, domnule președinte. Ei nu o să vină niciodată la un 

centru social… 

 

Dl Viorel Călin  

V-am dat un exemplu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Aseară am avut o discuție foarte interesantă în legătură cu încadrarea medicilor. 

Să știți că același medic, cu aceeași specializare, dacă merge către Spitalul Județean sau 

către Spitalul Câmpina, sau Văleni, primește același salariu, deși volumul de muncă - vă 

dați seama unde este. Și mi-a fost argumentat în felul următor: tocmai ca aceste spitale 

mici să reușească să atragă medici. 

 

Dl Eugen Ionică  

Dar aici nu este vorba de spital, aici este vorba de un centru de asistență socială - 

încadrările sunt diferite. 

 

Dl Viorel Călin  

Încadrarea este aceeași, dar sporurile sunt diferite. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles - sporurile. Eu știam că încadrarea este aceeași. 

Mulțumesc foarte mult, domnule director! 

Dacă nu mai sunt alte comentarii la acest punct... 

Vă rog, doamnă! 

 

Dna Georgiana Anca Ardeleanu 

Dacă îmi permiteți, eu nu particip la vot. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles.  

Cu mențiunea că doamna Ardeleanu și doamna Simona David nu participă la 

vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.                       

(doamnele consilier județean Ardeleanu Georgiana Anca și David Simona nu au 

participat la vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 11 (devenit 9) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie 

Prahova”. 

Doamna Peneș, v-am remarcat în sală. 

 

Dna Marinela Peneș 

Bună ziua!  

Este vorba de promovarea a 17 salariați cu studii medii, care de ani de zile au 

fost la treapta I. Noua Lege nr. 153 le-a creat și lor posibilitatea de a fi la I A, așa încât 

la diferențe de..., medie de 50 lei, pentru fiecare dintre ei, la salariu, noi am organizat 

examenul și vă propunem să fiți de acord cu această promovare.  

De asemenea, am mai solicitat echivalarea a două posturi: gestionar custode și 

conservator - sunt la aceeași salarizare, pe aceeași treaptă. Și bibliograf, din bibliotecar, 

deoarece volumul de muncă și fișa de post a celui care ocupa acest post este într-adevăr 

aferentă aproape unui muzeograf, dar în special unitatea  biblioteconomie.  

Am mai solicitat transformarea unui post din supraveghetor, tot studii medii, în 

conservator, având noi nevoie de un asemenea salariat la ,,Foișorul Bellu”, unde 

momentan avem un singur salariat pe o perioadă nedeterminată și un altul delegat, 

detașat. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

 

Dna Marinela Peneș 

Mulțumesc și eu! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Două întrebări, dacă îmi permiteți și mie: când a apărut 153? 

 

Dna Elena Ion 

În 2017. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și nu puteam până acum să facem această promovare? Pentru că eu știu că a 

apărut în 2017, nu? 

 

Dna Elena Ion 

Sunt niște condiții de îndeplinit: trei ani vechime...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Le îndeplineau, înțeleg, de foarte mult timp, până la apariția lui 153 - așa s-a 

exprimat. 

 

Dna Marinela Peneș 

Așa este.  

Trei dintre cei șaptesprezece au îndeplinit de curând. 

 

Dl Gheorghe Neaga 

A, deci i-a ținut pe loc că cineva nu a vrut să...? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Asta este problema mea, să promovăm 17 o dată, mi se pare... De obicei, 

promovăm trei, patru...  

A doua întrebare: domnul primar Machițescu a venit cu o solicitare către mine, 

în privința unui fenomen destul de ciudat, a spus dumnealui. Până anul trecut, se puteau 

efectua căsătorii la ,,Conacul Bellu”, și era un lucru foarte frumos pentru comunitate și 

acum nu i se mai permite.  

 

Dna Marinela Peneș 

Se permit, dar fără petrecerea post oficiere cununie civilă, deoarece vin cu 

lăutari, vin cu băutură, vin cu mâncare și consideră că dacă se duc acolo, muzeul și 

curtea se transformă într-un spațiu așa..., deși au parcul alături, amenajat foarte frumos. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamna Peneș, cu tot respectul pe care..., și vă apreciez că vă îngrijiți de acest 

muzeu.  

În patrimoniul cui este acest muzeu? 

 

Dna Marinela Peneș 

Academia este proprietar și de asemenea ar trebui... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Și noi ce suntem? 
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Dna Marinela Peneș 

...să îi cerem voie ca să extindem paleta de evenimente care se întâmplă acolo. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dar eu cred că pentru comunitatea respectivă este un moment deosebit oficierea 

unui astfel... Și eu știu că aveți și venituri proprii în urma acestor... Știu că și la Muzeul 

de Artă...  

 

Dna Marinela Peneș 

Dar fără petrecere, domnule președinte, fără lăutari, fără băutură, că ei își fac de 

fapt petrecerea de cununie după jumătatea de oră de oficiere. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Doamnă, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu cu termenul ,,fără petrecere”, dar 

cu respectarea unor reguli. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu cred că dacă vor fi 

impuse niște reguli, se pot oficia...  

 

Dna Marinela Peneș 

Da, domnule președinte. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...altfel nu va mai ajunge nimeni să vadă acel muzeu, doamnă. E un moment 

festiv căsătoria, pentru unii.  

Mulțumesc foarte mult, doamna Peneș! 

Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru?  

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Proiectul nr. 12 (devenit 10) - ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii 

și a cuantumului indemnizațiilor de periculozitate acordate membrilor Serviciului Public 

Județean Salvamont Prahova, pentru participarea la activitățile de patrulare și de salvare 

în munți” - proiect inițiat de subsemnatul și de domnii consilieri județeni Enescu Rareș, 

Ionel Pîrvu, Justinian Feodor Nică, Eugen Ionică și Dorin Tudora. 

Domnul director! 

 

Dl Daniel Banu 

Bună ziua! 

Această indemnizație de periculozitate se acordă în baza Hotărârii Guvernului 

României nr. 77/2003, privind salvarea în munți și se acordă tuturor salvatorilor 

montani din România, cuantumul acestei indemnizații aprobându-se de către 
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dumneavoastră. Ultima hotărâre cu aprobarea acestei indemnizații datează din anul 

2012. Față de acea hotărâre noi am venit acum cu modificarea structurii prin...  

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Nu a cuantumului.  

 

Dl Daniel Banu 

Și a cuantumului, dar am separat puțin acțiunile de salvare și le-am diferențiat, 

astfel încât noi preconizăm și o economie la bugetul din acest an, în sensul că am 

diferențiat acțiunile de salvare - de pe pârtie prezintă un grad mai mic de periculozitate 

pentru salvatorii montani, am micșorat suma de la 55 la 30 lei, cum este normal și am 

mărit acțiunile de salvare desfășurate ziua, cu 5 lei și respectiv cele de noapte. Țin să 

precizez că 70% din acțiunile anuale de salvare se desfășurau pe pârtiile de schi și 

micșorând suma alocată acestora, suma totală anuală se va micșora. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Am văzut reacția câtorva colegi din această sală. Să știți că pe lângă aceste 

sume, noi am mai acordat un spor de...  

 

Dna Elena Ion 

Există o sumă acordată la funcțiile aprobate de dumneavoastră prin hotărâre de 

Consiliu nr. 7 din ianuarie 2019. La funcția respectivă de salvatori montani, coeficientul 

fiind foarte mic, pentru că acolo nu se necesită studii, ci doar competența câștigată 

printr-un aviz - o sumă de 600 lei, brut. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Care net înseamnă...? 

 

Dna Elena Ion 

Cam 300 lei. 
 

Dl Daniel Banu 

Aceste sume tot impozabile sunt și se reduc aproape de jumătate.  
 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cât ajunge un salvamontist să câștige?  

Majoritatea sunt cu jumătate de normă, ca să știți, sau cu două ore. Cât câștigă, 

domnule Banu? 

 

Dl Daniel Banu 

Un salvamontist cu normă întreagă, în funcție de vechime, are între 2 mii și 3 

mii net, la care se adaugă aceste indemnizații. 
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Dl Bogdan Andrei Toader 

Și cu jumătate de normă? 

 

Dl Daniel Banu 

Fiind foarte puține posturi, noi ne bazăm foarte mult activitatea pe salvatorii 

montani voluntari, care au alte locuri de muncă și vin să ne ajute în timpul lor liber. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Voluntarii câștigă doar acești bani. 

 

Dl Daniel Banu 

Doar la punctul a) - câștigă pentru 8 ore de muncă, 50 lei impozabili, adică vreo 

28 lei. 28 lei pentru 8 ore de muncă în zona montană, deci nu sunt sume exagerate. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

 

Dl Gheorghe Necula 

Dar se intersectează această activitatea cu cea a jandarmilor montani? 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

V-aș ruga să nu începeți această discuție, deoarece este o discuție foarte 

complicată și... 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc! 

Proiectul nr. 13 (devenit 11) - ,,Proiect de hotărâre privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 9/30.01.2019 privind atribuirea unor licențe 

de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate 

cuprinse în Programul județean de transport persoane prin curse regulate efectuate cu 

autobuze pentru perioada 01.01.2014 - 02.12.2019” – proiect inițiat de doamna Ludmila 

Sfîrloagă, vicepreședinte, căreia îi voi da cuvântul. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Proiectul propune modificarea articolului 2 al Hotărârii Consiliului județean 

numărul 9/30.01.2019, în sensul în care acest articol se va modifica și va avea următorul 

conținut: „licența de traseu se va elibera după intrarea în vigoare a normelor de aplicare   

al Legii numărul 92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările și 

completările ulterioare”.   
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Este vorba de faptul că a apărut… în 31.12 a  fost publicată legea, care nu are 

normele de aplicare încă, și neavând aceste norme, Consiliul județean, care trebuie să 

elibereze licența de traseu, nu poate să o elibereze, iar Autoritatea Rutieră Română nu 

mai face aceste licențe, suntem în această... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Refuză să o elibereze, pentru că... 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Considerând... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Conform legii noi - atribuțiile au fost luate. 

 

Dna Ludmila Sfîrloagă 

Au fost date Consiliului județean. Suntem în această situație în care unii nu dau 

licențe, iar alții nu pot să le dea și în aceste condiții propunem această modificare, până 

la apariția normelor sau a unei Ordonanțe de Urgență care va modifica legea în vigoare. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc, doamna vicepreședinte! 

Dacă sunt comentarii la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu, vă supun la 

vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Proiectul nr. 14 (devenit 12) - ,,Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentanților Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la 

Societatea „Hidro Prahova”  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2019”. 

Mandatarea celor doi reprezentanți: domnul Neaga, domnul Toma Pințoiu.  

Vă rog, dacă aveți comentarii sau ceva de adăugat? 

 

Dl Gheorghe Neaga 

Domnule președinte, având în vedere că mi se pare anormal să mă mandatez pe 

mine, nu voi participa la vot și iau ca atare mandatul primit din partea colegilor.  

Și cu acest prilej aș vrea să adaug și să atenționez toate instituțiile din 

subordinea Consiliului județean - în momentul în care aceste instituții primesc niște 

cereri din partea Consiliului județean, sunt obligatorii pentru aceste instituții. Nu dacă 

vreau, trimit hârtia, iar dacă nu vreau, nu trimit hârtia. În cazul în care nu se respectă 
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cererile venite de la conducerea Consiliului județean, nici noi nu mai suntem obligați să 

mergem la ședințele de AGA în care să ,,ridicăm” sau să nu ,,ridicăm”, în funcție de 

interesul instituției. Atât vă povestesc despre ce este vorba. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Am înțeles. Mulțumesc! 

Domnule Pințoiu, aveți ceva de adăugat?  

 

Dl Toma Pințoiu 

Nu. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Dumneavoastră participați la vot? 

 

Dl Toma Pințoiu 

Da, trebuie să particip.    

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mi se pare și normal. Am înțeles.  

Cine este pentru? 

 

Dl Eugen Ionică 

Domnule președinte, eu nu particip la vot. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Abțineri? Împotrivă? 

 

 Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 34 voturi „pentru”.  

 (domnii consilieri județeni Ionică Eugen și Neaga Gheorghe nu au participat la 

vot). 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Cu neparticiparea la vot a domnului Neaga și a domnului Eugen Ionică, este 

corect, da - avem unanimitate din cei 34 de consilieri care au participat la acest vot.  

Mulțumesc foarte mult, domnilor! 

Proiectul nr. 15 (devenit 13) - ,,Proiect de hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii nr. 18/2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019”. 

Doamna Găvan! 

 

Dna Daniela Găvan 

Cota de 17,5%  total  se modifică prin diminuarea totalului și alocații la 

Consiliul județean cu 3 mii lei.  
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Dl Bogdan Andrei Toader 

În minus. Era bine în plus. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 

 

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 36 voturi „pentru”. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Mulțumesc foarte mult! 

Pentru că este o ședință ordinară, și mă așteptam să existe ,,Diverse”... 

Avem, dar nu au număr ,,Diversele”. 16 (devenit 14) - „Diverse”. 

Am înțeles că domnul de la USR, dacă îi permiteți să adreseze...? 

Vă rog! 

 

Dl Florian Ilie 

Vreau să precizez că Regulamentul Intern al Consiliului județean privind 

transportul public și acordarea licențelor nu prevede, nu are prevăzut un articol care să 

respecte Legea nr. 448/2006, prin care mijloacele de transport în comun trebuie adaptate 

pentru persoanele cu handicap. Îmi dau seama că nimeni nu poate să-și adapteze toate 

mijloacele de transport, dar există o practică care se face și în alte județe - adică  fiecare 

firmă... 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Au o rampă mobilă. 

 

Dl Florian Ilie 

Măcar una singură și la solicitare, cu telefon, să poată asigura… 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

Este foarte corectă propunerea și este o mențiune pe care în viitoarea procedură 

o vom... 

 

Dl Florian Ilie 

Să fie prinsă. 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

...va fi prinsă cu siguranță, pentru că am avut o sesizare pe această cale. 

 

Dl Florian Ilie 

Mulțumesc! 

 

Dl Bogdan Andrei Toader 

A fost un caz sesizat la Avocatul poporului. Așa este.  

Mulțumim foarte mult! 




